
Release notes versie 20180308 (2.1) 

Nieuw 
 Link naar de handleiding moet in het Dashboard beschikbaar zijn.. 

Bevindingen die opgelost zijn in de App 
 Kan de nieuwe week eerder beginnen dan 12 uur op maandag? 

Melding over nieuwe week is komende te vervallen. 

 Melding dat nieuwe week is gestart volgt pas als app helemaal is afgesloten en opnieuw 
wordt gestart en niet als app nog op de achtergrond in het geheugen zit en dan geopend 
wordt  
Melding over nieuwe week is komende te vervallen. 

 De bolletjes achter de actielijsten op het hoofdscherm van de app hebben een betekenis en 
die strookt niet met de inhoud. 
Blauwe bolletjes geven nu het aantal openstaande Dagelijkse taken weer.  
De oranje bolletjes geven het aantal overige opstaande taken weer. 
De witte bolletjes zijn komen te vervallen. 

 Te weinig woord ruimte in app bij een taak 

 Bij einde borging op de Android zie je niet welke keuzes je maakt bij derving 

 Historie - registratie ontvangst is leeg. 

 Historie - Bereiden & serveren is leeg 

 Schoonmaaklijst: Als er meerdere acties gedaan dienen te worden is er ook alleen maar de 
keuze”Gedaan”. 

 Schoonmaaklijst geeft niet de antwoorden weer. Enige optie is “Gedaan”. Geen optie om het 
item te openen zoals bijvoorbeeld een item in de actielijst. 

 In handheld device (OET) staat de tekst netjes maar op een tablet ziet het er niet uit. 

 Kleuren in reset wachtwoord scherm zijn niet duidelijk. 

 Probleem regenereren scherm: Wanneer je alles binnen de norm hebt ingevuld geeft dit 
scherm nog steeds de melding dat je een verklaring moet invullen. 

 Bereiden en serveren: Checkbox heeft het gedrag van een radiobutton. 

Bevindingen die opgelost zijn in het Dashboard 
 Verkeerde omschrijving (Afdeling) onder Registratie opslag 

 Afdelingsnaam per item ontbreekt in de Schoonmaaklijst op het Dashboard 

 In het dashboard bij historie zie je ook toekomstige items. 

 Op IE11 zie je op het dashboard nog een soort image van een schermpje 

 Gebruiker verwijderen van een locatie werkt niet als dit de enige gebruiker van de locatie is. 


